Modletický vìstník
Èíslo 7 roèník 15 | Listopad 2017 | Zdarma

½rosincové kulturní a spoleèenské akce v restauraci u ¸vonu
16. 12. Ëiskotéka 8090 léta ËJ ÿejedlo: ivá hudba µ kytara ±20:00)
24. 12. Vánoèní punè ±12:00  17:00)

Slavnostní rozsvìcení vánoèního stromku 10.12. od 15:00
Srdeènì vás zveme na slavnostní rozsvì
cení vánoèního stromu v nedìli 10.12. od
15:00 na nádvoøí zámku.

Vodné 45 Kè/m3²(vè½tnì²DPH)
Stoèné 55 Kè/m3²(vè½tnì²DPH)

È½ká² nÇ² vás² zÇjímÇvý² doprovodný
progrÇm,²mimo²jiné:

V domácnostech s instalovaným vodomìrem
se èástka poèítá na základì odebraného
mnoství vody.

● vystoup½ní²dìtí²z²mÇt½øské²ko¸y
● vánoèní²²zvonohrÇ

Ceny vodného a stoèného na rok 2018

Vystoupení muského pìveckého sboru

V domácnostech bez vodomìru je pouita
norma 36 m3 / osoba na rok

● mod¸½tický²muský²sbor
● prod½j²vánoèních²d½korÇcí
(drustvo²m¸Çdých²hÇsièù)

Co do kanalizace nepatøí

● dìtský²v¸áè½k²Ç²ko¸otoè
JÇko² vdy² bud½² pøiprÇv½no² obè½rstv½ní:
svÇø½né²víno,²ko¸áèky,²¸Çngo½,²zÇbijÇèkové
sp½ciÇ¸ity²Ç²dÇ¸í.
Tìím½²s½²nÇ²vás.

ÿeustále se potýkáme s problémy s èistír
nou odpadních vod a kanalizací. Tyto
problémy jsou ve vìtinì pøípadù zpùso
beny tím, e se do kanalizace dostanou
Prodej dekorací od mladých hasièù vìci, které do ní rozhodnì nepatøí.

Je zákonem zakázáno vypoutìt:
²bio¸ogický²odpÇd²(zbytky²potrÇvin)
St½jnì²jÇko²v²c½¸é²ÈR,²i²v²Mod¸½ticích²jÇsnì²zvítìzi¸o²hnutí²A±O.²Druhý²n½jvìtí²poè½t ²tuky²(fritovÇcí²o¸½j½,²motorové²o¸½j½)
h¸Çsù²získÇ¸i²Piráti,²nÇ²tø½tím²místì²pÇk²skonèi¸Ç²ODS.
²hygi½nické²potø½by
²ch½miká¸i½²Ç²¸éky

Volby v Modleticích vyhrálo ANO, následované Piráty a ODS

Ëalí strany ±pod hranicí 5%):
ÈSSD²(Ë,82%),
Z½¸½ní²(Ë,82%),
KDUÈSµ²(Ë,Â%),
Rozumní²(0,Ë%),
Svobodní²(0,Ë%),
R½Ç¸isté²(0,Ë%),
R½f½r½ndum²o²EU²(0,·%)
Zdroj: www.volby.cz²Ç www.info.cz

Nové nádoby na odpad v obci  kovové obaly, jedlé oleje a tuky
½ro obèany Modletic a Ëoubravice jsou nyní
k dispozici nádoby na sbìr specifických odpadù
z domácností. Jedná se o nádoby na jedlý olej
a tuky a na kovové obaly.
±ádoby² jsou² umístìné² pø½d² ob½cním² úøÇd½m,
u²kont½jn½rù²nÇ²pÇn½¸ovém²síd¸iti²Ç²v²DoubrÇvici.

ZbytkÇmi²potrÇvin²pøispívám½²k²b¸Çhodár
nému²ivotu²Ç²mno½ní²potkÇnù,²tuky²zpù
sobují² zÇná½ní² kÇnÇ¸izÇèních² pøípoj½k
Ç²mohou²zpùsobit²j½jich²úp¸né²ucpání.
V½¸kým² prob¸ém½m² jsou² pÇk² hygi½nické
potø½by,² z½jménÇ² dìtské² p¸½ny² Ç² v¸hè½né
ubrousky,²kt½ré²s½²nÇ²rozdí¸²od²toÇ¸½tního
pÇpíru² n½rozpustí.² PrÇvid½¸nì² pÇk
zpùsobují²mj.²poruchy²è½rpÇd½¸²nÇ²èistírnì
odpÇdních²vod.
V²souètu²s½²pÇk²j½dná²o²stÇtisícové²nák¸Çdy,
kt½ré²s½²tÇké²promítÇjí²do²c½n²stoèného.

Prosím½
pÇmÇtujt½,²½...

Záchod
n½ní
odpÇdkový
ko!
1

Výbìr ze zápisu mimoøádného zasedání zastupitelsva è. 11/2017 ze dne 25. 9. 2017
Poskytnutí úvìru obci

Ç²mÇjit½¸i²poz½mku²è.²22ÎÂÂ
v² k.ú.² Mod¸½tic½² u² Dobø½jo
vic.²±Ç²zák¸Çdì²této²sm¸ouvy
kupuj½² ob½c² uv½d½ný² po
z½m½k²o²roz¸oz½²Ë²Ë8Ë²m2
zÇ² c½nu² ËÂ00,² Kè² zÇ² Ëm2.
J½dná² s½² o² poz½m½k² urè½ný
úz½mní² p¸án½m² k² výstÇvbì
Ç² ob½c² Mod¸½tic½² hod¸á² nÇ
p¸o½² poz½mku² vybudovÇt
potø½bnou² infrÇstrukturu
Ç² pøiprÇvit² zd½² stÇv½bní² po
z½mky² pro² výstÇvbu² rodin
ných²domù.

brÇvici² od² firmy² P½tr² VáchÇ
zÇ² c½nu² 28·² 000,² Kè² b½z
DPH.² ZÇstupit½¸é² nÇbídku
proj½dnávÇ¸i² Ç² vzh¸½d½m
k²hÇvÇrijnímu²stÇvu²è½rpÇcí
stÇnic½² konstÇtovÇ¸i,² ½² s½
j½dná² o² nutnou² oprÇvu,
kt½rou² j½² tø½bÇ² provést² co
n½jdøív½.²±Çbídnutá²c½nÇ²j½
Çd½kvátní² rozsÇhu² nÇbídky.
ZÇstupit½¸é² s² pø½d¸o½nou
nÇbídkou²souh¸Çsí.

By¸Ç² pø½d¸o½nÇ² sm¸ouvÇ
m½zi² obcí² Mod¸½tic½² Ç² Ko
m½rèní²bÇnkou,²Ç.s.²o²poskyt
nutí²úvìru²obci²Mod¸½tic½²v½
výi²Ë0²000²000,Kè.²J½dná²s½
o²úvìr,²kt½rý²j½²ob½c²povinnÇ
pouít² nÇ² spo¸ufinÇncování
koupì² poz½mku² pÇrc.
è.² 22ÎÂÂ² v² k.ú.² Mod¸½tic½
u² Dobø½jovic.² Sp¸Çtnost
úvìru²j½²stÇnov½nÇ²nÇ²Ë²rok.
½ro: 6, nepøítomno 1 ±½. ½øibyl)
ZÇstupit½¸é²
uv½d½nou
sm¸ouvu²proj½dnÇ¸i²Ç²souh¸Ç
Dostavba vodovodu a výstavba
½ro: 5, zdrel se 1 ±M. Reichová),
sí²s²j½jím²uzÇvø½ním.
vodojemu
nepøítomno 1 ±½. ½øibyl)
½ro: 5, zdrel se 1 ±M. Reichová),
nepøítomno 1 ±½. ½øibyl)
Oprava èerpací stanice na ZÇstupit½¸é²

proj½dnávÇ¸i
pø½dbìnou²
nÇbídku²
nÇ
kanalizaci Doubravice
Kupní smlouva na pozemky
zprÇcování²proj½ktové²doku
By¸Ç²
pø½d¸o½nÇ²
c½nová²
nÇ
m½ntÇc½² Ç² podání² ádosti
By¸Ç² pø½d¸o½nÇ² kupní
bídkÇ²nÇ²oprÇvu²hÇvÇrijního
o² dotÇci² nÇ² dostÇvbu² vodo
sm¸ouvÇ²m½zi²obcí²Mod¸½tic½
stÇvu²è½rpÇcí²stÇnic½²v²Dou

vodu² Ç² výstÇvbu² vodoj½mu
v²Mod¸½ticích.
S² oh¸½d½m² nÇ² rozsÇh² prÇcí,
kt½ré² jsou² poÇdovány² s½
zÇstupit½¸é² dohod¸i² nÇ
potø½bì² výbìrového² øíz½ní,
v½² kt½rém² bud½² vybrán
dodÇvÇt½¸²proj½kèních²prÇcí.
Zárov½ò² s½² zÇstupit½¸é² do
hod¸i² nÇ² pokrÇèování² pøí
prÇvných² prÇcí² nÇ² proj½ktu
dostÇvby²vodovodu²Ç²výstÇv
by²vodoj½mu.
½ro: 6, nepøítomno 1 ±½. ½øibyl)
±Ëoba konání 19:00  20:30)
Zápis vypracoval: Jiøí Aron
Zkráceno pro úèely Vìstníku
Plné znìní k dispozici na
obecním úøadì a na webu obce

Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva è. 12/2017 ze dne 4. 10. 2017
Informace o posuzování vlivù Dotace
na
zefektivnìní
plánovaného silnièního okruhu odpadového hospodaøení
na ivotní prostøedí
StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸
StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸ zÇstupit½¸½²o²vyh¸á½né²výzvì
zÇstupit½¸½² o² probíhÇjícím nÇ²podání²ádostí²o²dotÇci²nÇ
j½dnání² EIA² nÇ² stÇvbu z½f½ktivnìní² odpÇdového
"Si¸nièní²okruh²ko¸½m²PrÇhy, hospodáøství² v² obci.² DotÇci
stÇvbÇ² ·ËË,² Bìchovic½²  j½²moné²è½rpÇt²nÇ²poøíz½ní
dá¸nic½²DË".²Ob½c²Mod¸½tic½ ½vid½nèního² systému² odpÇ
podÇ¸Ç²k²probíhÇjícímu²pro dového² hospodáøství,² nÇ
j½dnávání²námitky²z²dùvodu nákup² nádob² nÇ² tøídìný
n½doø½½né² prob¸½mÇtiky odpÇd²Ç²èinnosti²v½doucí²k½
nÇdmìrné² h¸ukové² zátì½² z z¸½p½ní² systému² nÇk¸ádání
provozu²nÇ²SOKP²èásti²·Ë2, s² odpÇdy.² ZÇstupit½¸é² vìc
kt½rá²prochází²úz½mím²obc½. proj½dnávÇ¸i² Ç² souh¸Çsí
s² moností² podÇt² ádost
Ob½c²Mod¸½tic½²poÇduj½²do o² dotÇci² k² Státnímu² fondu
budování² úèinných² proti ivotního²prostø½dí²ÈR,²kt½rý
h¸ukových² opÇtø½ní² nÇ² èásti výzvu²vyh¸ási¸.
okruhu²·Ë2²døív½,²n½²bud½
r½Ç¸izovÇná² výstÇvbÇ² dÇ¸í Stav ádosti o dotaci na ÈOV
èásti² okruhu,² kt½rá² bud½
StÇrostÇ² obc½² informovÇ¸
znÇm½nÇt² nárùst² int½nzity
zÇstupit½¸½²o²stÇvu²ádosti²o
doprÇvy²Ç²nÇvý½ní²h¸ukové
dotÇci²nÇ²stÇvbu²"Mod¸½tic½
zátì½² pro² obyvÇt½¸½² obc½.
² int½nzifikÇc½² ÈOV".² ±Ç
B½z²dobudování²protih¸uko
zák¸Çdì² podÇné² ádosti
vých² opÇtø½ní² n½bud½² ob½c
o²dotÇci²v²mìsíci²¸½dnu²20Ë
Mod¸½tic½² s² výstÇvbou² èásti
do¸o² k² j½jímu² hodnoc½ní
·ËË²souh¸Çsit.
v²prùbìhu²roku²20Ë²²20Ë7.
ádost²by¸Ç²dop¸nìnÇ²o²dÇ¸í
2

SOKP²·ËË²bud½²nÇvÇzovÇt²nÇ²souèÇsný²okruh²u²Mod¸½tic.
Optimistický²odhÇd²zÇháj½ní²stÇvby²j½²rok²20Ë.

ná¸½itosti² d¸½² poÇdÇvkù
poskytovÇt½¸½² dotÇc½,² kt½
rým²j½²Státní²fond²ivotního
prostø½dí²ÈR.
Souèástí² dop¸nìní² ádosti
by¸o² tÇké² zprÇcování² Ç² do
¸o½ní²nástroj½²udrit½¸nosti
proj½ktu,²kt½rý²d½finuj½²pod
mínky² udrit½¸nosti² finÇn
covÇného² proj½ktu² nÇ² dobu
min.² Ë0² ¸½t.² ±ástroj² udri
t½¸nosti²d½finuj½²zpùsob²kÇ¸
ku¸Çc½²
c½n²
stoèného
Ç² povinnost² tvorby² dostÇ
t½èných²finÇnèních²prostø½d
kù² nÇ² obnovu² Ç² rozvoj
infrÇstruktury²èitìní²odpÇd
ních²vod²v²obci²Mod¸½tic½.

±Ç² zák¸Çdì² tìchto² doku
m½ntù² by¸Ç² ádost² o² dotÇci
úspìnì²zÇr½gistrovánÇ²Ç²vy
dáno² rozhodnutí² o² poskyt
nutí² dotÇc½.² ±Ç² zák¸Çdì
tohoto² rozhodnutí² dostÇn½
ob½c² Mod¸½tic½² dotÇci² nÇ
stÇvbu² "Mod¸½tic½² ² int½n
zifikÇc½² ÈOV"² v½² výi
²02²07Ë,7²Kè.
±Ëoba konání 19:00  21:00)
Zápis vypracoval: Jiøí Aron
Zkráceno pro úèely Vìstníku
Plné znìní k dispozici na
obecním úøadì a na webu obce

Kulturní kalendáø pro rok 2018

24

23

Turnaj v pétanque

Velikonoèní setkání s prodejem
pøedmìtù od hasièù
bø½z½n ±ádvoøí²zámku

26

Modletická pou

24

Countrybál Ëivadla vod studny

25

Modletické zvonìní

srp½n

±ádvoøí²zámku

21

Makarní pro dìti a dospìlé

30

½álení èarodìjnic

13

dub½n µoukÇ²u²m¸ýnského²rybníkÇ

øíj½n

Mod¸½tic½²Ç²oko¸í

12

Oslava svátku matek

7

Vánoèní koncert

únor

½les SËH Modletice
Zám½cký²sá¸²²20:00

24

bø½z½n Zám½cký²sá¸²²20:00

dub½n Zám½cký²sá¸

kvìt½n Mod¸½tic½²Ç²DoubrÇvic½

2

Ëìtský den

è½rv½n µoukÇ²u²hÇsièárny

è½rv½n Høitì²pod²pÇn½¸áky
22.26.8.

srp½n

1

O pohár starosty obce Modletice

záøí

µoukÇ²u²hÇsièárny
·pacír

prosin½c Zám½cký²sá¸

9

Rozsvìcení vánoèního stromku

prosin½c ±ádvoøí²zámku

3

Divadelní komedie v podání známých hercù ji 8.12. v Modleticích

ivý betlém ve Vodìrádkách

Pøijmìt½²pozvání²nÇ²divÇd½¸ní²pø½dstÇv½ní,²kt½ré²bud½t½²moci²vidìt 8. prosince od 20:00
v zámeckém sále v Modleticích. Vstupné: 150, Kè.² Vstup½nky² ji² nyní² k² dostání
v²pø½dprod½ji²nÇ²ob½cním²úøÇdì.
I prostorná exkluzivní lonice s velikou kruhovou postelí mùe být náhle tìsná... ½øesnì ±½dÇ¸½ká²ob½c²Vodìrádky²zv½²v½chny²nÇ
takové pøevýení poptávky nad kapacitou nastane v bláznivé komedii známých kÇdoroèní² ob¸íb½nou² Çkci² IVÝ
anglických dramatikù.
BETµÉM,² kt½rá² s½² bud½² konÇt² první
Çdv½ntní²sobotu²dn½ 2.12.2017 od 15:00
Hra, která náleí k vrcholùm spoleèné tvorby obou autorù, se doèkala mnoha nastudování do 19:00 hodin v obecním domì ve
na anglických scénách, stejnì jako v divadlech newyorské Broadwaye. ÿyní ji mùe poprvé Vodìrádkách.
zhlédnout v èeském pøekladu také nae publikum.
Dítì,²kt½ré²pøin½s½²J½íkovi²v¸Çstnoruènì
Hrají: µuká²VÇcu¸ík,²MÇhu¸½nÇ²BoèÇnová²Î²KÇmi¸Ç²práchÇ¸ová,²PÇv½¸²±½èÇs²Î²MÇrtin vyrob½ný² dár½k² (ozdobu² nÇ² strom½è½k
ZounÇr,²MonikÇ²Abso¸onová²²Î²²Adé¸Ç²Gondíková²²Î²²KÇt½øinÇ²µojdová,²Ç²dÇ¸í
n½bo²vánoèní²d½korÇci),²bud½²odmìnìno.
Pro² dìti² budou² u² J½íkÇ² pøiprÇv½ny
dár½èky,²pÇm¸sky²Ç²tìstíèkÇ.
Souèástí² Çkc½² bud½² opìt² i² drobný² prod½j
vánoèního²zboí²(výrobky²z½²s¸ámy,²chvojí,
Çpod.).
Dospì¸í²si²mohou²dát²vánoèní²Ç¸koho¸ický
i² n½Ç¸koho¸ický² svÇøáè½k² Ç² pro² dìti
i²dospì¸é²bud½²pøiprÇv½no²gri¸ování.
Dìti²mÇjí²obè½rstv½ní²zdÇrmÇ.
Víc½²nÇ www.vod½rÇdky.com

Objednejte si návtìvu Mikuláe
a jeho spoleèníkù

Mikuláe s andìlem a èerty mùete u
teï poptávat u jejich pozemského
zástupce ¸deòka Stupky, kontakt níe.
Âudou obcházet domluvené domácnosti
v úterý 5.12. v podveèer
Telefon: 7Â²²20Ë
email : hÇb¸ÇtrÇb¸Ç@gmÇi¸.com
PøípÇdnì² ¸z½² tÇké² dom¸uvit² osobnì² nÇ
Çdr½s½²Mod¸½tic½²22
Mod¸½tický²Vìstník²è.²7²roèník²Ë·,²vychází:²¸istopÇd²20Ë7²pod²½vid½nèním²èís¸½m²MK²ÈR²E²Ë287.²Vydáván²zdÇrmÇ.²Vydává²ob½c²Mod¸½tic½,²Mod¸½tic½²,²2·Ë²0Ë
ØíèÇny.²T½¸½fon:²Â2Â²Â7²Ë87,²mobi¸:²72·²02Ë²8··²éfr½dÇktor:²PÇv½¸²Pøiby¸²(0Â²²Ë²²7)|²½mÇi¸:²ob½c@mod¸½tic½.cz²|²int½rn½t:²www.mod¸½tic½.cz
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